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א׳. בפרק 207,208 ע״צ וכוי י׳ עמוקה שהיא בבקעה וכן וכו׳ בתל ששבת כגון ■
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 גרמידי, וארבע אלפי תרי עיקרו ועד רגליו ממקום דאיכא כגון הב״ע .44
א׳). דאילן(אות גיסא באידך ליה מוקמית דאי

ל.6 ע״צ אלפים, ביתו לצד אילן של מצפונו למדוד בא דאי, ד״ה רש״י ■

התחום. את עליו מיצעו ואם .46

ביתו. לצד אלפים ליה ליתיב ג)6 בציור ב׳ (מאות רגליו לצד אילן מתחילת לימא, ד״ה רש׳׳י ■

ע״א נא דף
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הבית. בקירות והנהוננגע ל׳יז, י׳יד, ייקרא.

-----7־------- --------T-------- X

שם .49
------------------- -

ראשון). (הסגר ימים שבעת הבית את והסגיר ל״ח, שם, .49

\r ־------------
הנגע. פשה והנה וראה השביעי ביום הכהן ושג ל״ט. שם, .50

האבנים מקום א.

הנגע אבני שסביב הטיח מקום ב.

סביב. מבית יקצע הבית ואת האבנים, את וחלצו מי׳א, מ׳, שם, .51

הבית. את וטח וכו׳ אחרות אבנים ולקחו מ״ב, שם, .52

בבית. ופרח המע ישוב ואם מ״ג, שם, .53

הבית. את ונתץ מ״ה, שם, .54

 ישוב ואם נאמר טמא, יהא ביום בו ופרח חזר יכול ושב, ד״ה רש״י ■
 בסוף להלן(ל״ט) האמורה שיבה מה הכהן(ל״ט) ושב ונאמר הנגע(מי׳ג)

שבוע. בסוף כאן(מ״ג) האמורה שיבה אף שבוע,
 צרעת ת״ל ויפשה שיחזור עד טמא יהא לא יכול ופרח, ותניא שם, ■

י״ג) (פסוק בבגדים ממארת צרעת ונאמר מ״ד) (פנזוק בבתים ממארת
 את טמא בבתים אף פושה שאינו אע״פ החוזר את טמא בבגדים מה

פושה. שאינו אף החוזר
הנגע, פשת והנה וראה הכהן ובא מ׳׳ד, בפסוק כתוב הרי וא״ת

 פסוק של הראשון שחצי צ׳) חכמים שפתי (ע״ש בחומש רש׳׳י מפרש
.55 ציור על ללמד ובא מ׳יז, פסוק אחרי מקומו ממארת, צרעת עד מ״ד

 ת״ל )52 (ע׳׳צ וטח )51 (ע׳׳צ וקוצה חולץ שהוא מניין ופשה, שני שבוע
פשה. והנה וראה הכהן ובא

 בתורה כתוב פשה והנה וראה הכהן ובא הפסוק שאחרי רש״י ומקשה
 בפשה כאן ״נאמר בג״ש יליף ומתרץ וטח, וקוצה חולץ ולא נתיצה,

וכו״׳. הכהן ושב )50 בראשון(ע״צ בפשה ונאמר הכהן, ובא בשני



פ״ד
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של לאלכסונו ואם לחודיה, בד״א חייג לדרום מצפון כזה, ד״ה תוס׳ .56

מערב

ע״א נג דף

י משנה

 עירום. ע״י לשם להגיע שאפשר לעיר (לילך בה שמערבין בעיר לילך (מעירו) שיצא מי .61
_______________________________________________בפ״ג. 48 צ”ע גמל, חמר *

ע״ב נב דף .

בפ״ה. 136 ע״צ במערה, כלה מדתו סוף אפי׳ אלפים לו נותנים שאמרו ולמודד ■
בפ״ה. 67 ע״צ אמה. המשים של בחבל אלא מודדין שאין מפני, ד״ה רש״י ■
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חמישי פרק

.120 ציור עיר געיבורהשל עירובו הנותן לקמן דתנן כיצד, ד״ה רש״י ■
לב.) ערכיו ה: החומות.(מגילה הן שהגגות כלו׳ גג. חומת איגר, שור בית, ד״ה שם *

99

ה שנ יוצא. בית נכנס בית ג. א׳ מ
וחוט וכו׳ כנגדח אחרת בליטה יש כאילו רואין מוציאין, ד״ת ע״א נג דף י”רש א.

לוו. ם>ו מתוח

 הרמי׳א כ״כ הבולטים, הבתים ע״י לעיר שנתנו מהעיבור חוץ ושיריים אמה שבעים ב.

הראב״ד כשיטת להחמיר שיש שכתב הלכה בביאור ועי״ש הי, סעי' שצ״ח סי'

 שיושלם עד הבולם מהבית משלימים שרק והריטב״א הראב״ד דעת שמביא והרשבייא

מהעיר. ושיריים אמה השבעים

א׳ משנה
 חומה מוקפת עיר שהיתה בית, ד״ה וברש״י יוצא, פגום נכנס פגום ,2

 בפנים^*פעמים שבולטים פעמים בחומה בולטים עגולין מגדלין ויש
בחוץ,^ שבולטים

רש״י. כפי׳ ר״ח שדעת הריטב״א וכתב ר״ף, פי׳ מביא כיצד, ד״ה תוס׳
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ה נ ש ת .3 א׳ מ דיו ת גדו הו בו ה ג שר ם. ע חי ש׳׳י, טפ ה שברי ובר מ ת של חו ם. חרבו תי ב

ע״א נג דף

מן עי׳ וגשרים, 3^ ק .32 ציור ל

ב>
ס
ס

0
0
0

 וגשרים, ד״ה ובתוס׳ ציון. ונפשות, .4
 כדפ״ה הקבר שעל בנין דנפש

ציון. נפש מפרש בערוך בגמי.

, א׳ משנה
כנגדן. המדה את מוציאין .5

 קרנות. לשתי שוה התחום שיהא כדי ולחוץ החוט מן ומודד ברש״י, א.

קצר כאן יהא ולא נ.

— 1 0 9 9 —
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אלפים. וארכן וכו׳ העיר למידת רחבן שהרי בא״ד אותן, ועושין ד׳׳ה רש״י .7

T i ’ i  ■ - ה. ־ ג

מי ר ץ • פ ^ י ח

L.

מזה. לפנים זה בתים שני .8

ע״ב גד דף

אלעור C משח CX אהרן איתמר

אהרן. לשמאל ואיתמר משה לימין ישב אלעזר בניו נסתלקו .9

ע״א נה דף

ytoO

מערב

 וקטינא. דאריכא שהיא, כמות ארובה •10

פיאות. א.

/*0.

זויות. לה עושין עגולה .11
 ואח״כ עגולה, ד״ה רש״י

.48 ציור עי׳ קרנות תחומי ימדוד

א שאם רש״י, א. רש״ש. ועיי העיר, קרן דרך לעאת נ


